Ambiente em Família • 8 junho
» Peddy Paper Ambiental
À descoberta do Parque Adão
Barata e suas características
naturais, com transmissão
de conhecimento para a
prevenção e conservação
da natureza.
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PROGRAMA
ATIVIDADES GRATUITAS

» O que fazes ao óleo das tuas
batatas fritas?
A importância da recolha
seletiva de óleos alimentares
usados na problemática da
contaminação das águas
residuais urbanas.
» O camelo, o burro e a água
O Camelo e o Burro,
personagens desta história,
são apresentados lado a lado
e poderá acompanhar o seu
comportamento durante um
dia sem fornecimento de
água. O que acontecerá no
final?
» Promoção do Uso da Água da
Torneira
Vem pedalar e apreender
que o teu esforço simula a
captação de água, e ensina a
atividade diária dos SIMAR
na garantia do acesso à água
às populações. Vamos valorizar
a promoção do uso da água da
torneira (Org. SIMAR).

» Mobilidade Sustentável
Diverte-te a andar de
bicicleta (a pedal ou elétrica),
e de carrinhos a pedais.
» Gincana Ambiental
De uma forma dinâmica
vem aprender a enfrentar
os principais desafios da
atualidade.
» Jogo da Energia
Jogo com as diferentes
energias e as imagens que
as identificam (Org. AMEAL).
» ClimAct / Life Index-Air
Projeto europeu, desenvolvido
sob a coordenação do
C2TN - Centro de Ciências
e Tecnologias Nucleares do
Instituto Superior Técnico.
Apresenta como principal
objetivo a promoção
da transição para uma
economia de baixo carbono
(Org. IST).
» Remedio
Projeto Europeu que reforça
a capacidade de utilização
de sistemas de transporte de
baixo carbono nas cidades.

Participe!

Quarta-feira, 5 junho

Quinta-feira, 6 junho

9:00 > 13:00

12:15

10:00 > 17:00

Palácio dos Marqueses da Praia
e Monforte (Parque Adão Barata)

Galeria Municipal Vieira da Silva
(Parque Adão Barata)

Parque Adão Barata

Seminário Alterações
Climáticas

Exposição Morcegos às
Claras (inauguração)

Do problema à mudança,
todos somos responsáveis.
As mudanças climáticas são
a maior ameaça ambiental do
século XXI, com consequências
profundas e transversais a várias
áreas: economia, sociedade e
ambiente. Painéis e debates
sobre o roteiro de neutralidade
de Carbono, See Food Tomorrow,
pastagens semeadas biodiversas,
projeto Plasticus Maritimus,
sustentabilidade do setor
vitivinícola e economia circular.

Uma exposição interativa que
explora o curioso mundo dos
morcegos, mostrando a sua
importância, as ameaças que
enfrentam e de que forma podem
ser protegidos.

Entrada gratuita. Sujeita a inscrição
prévia:

Exposição Programa
O Círculo Mágico
Mostra de trabalhos sobre a
água, realizados no ano letivo
2018/2019, por escolas do concelho
que aderiram ao programa
O Círculo Mágico.

Ecomostra e Entrega de
Prémios do Programa
Círculo Mágico e Ecovalor
Dia dedicado à comunidade
educativa. A estratégia municipal de
educação e sensibilização ambiental
assenta em três eixos temáticos:
descarbonizar a sociedade, tornar

a economia circular e valorizar o
território. Pretende-se contribuir
para uma cidadania ativa no
domínio do desenvolvimento
sustentável, assim como para a
construção de uma sociedade justa,
inclusiva, de baixo carbono, racional
e eficiente na utilização dos seus
recursos, que conjugue a equidade
entre gerações, a qualidade de
vida dos cidadãos e o crescimento
económico.

Sexta-feira, 7 junho
Visita ao Centro de Triagem
da Valorsul

a indústria da reciclagem, que
produzirá novos materiais.

Papel, vidro, plástico e metal
colocados nos ecopontos, ou
recolhidos porta-a-porta, são
encaminhados para o Centro
de Triagem da Valorsul. Aí são
separados e encaminhados para

Uma oportunidade para conhecer
o Centro de Triagem e compreender
como decorre este importante
processo de triagem de resíduos.
(Para trabalhadores municipais)

usa@cm-loures.pt (até dia 3 de junho).

Sábado, 8 junho
10:00 > 13:00
Parque Adão Barata

Ambiente em Família Pequenos Gestos, Grandes
Mudanças
Beber água da torneira, aprender
a separar os resíduos e cuidar as
plantas dos jardins são atitudes

simples e presentes na rotina
de muitas famílias. As crianças
observam cada ação promovida
pelos adultos, e absorvem mais
informações através da visão do
que por qualquer outro sentido.
Neste dia, vamos sensibilizar
crianças e adultos para a
sustentabilidade ambiental,
de forma divertida.

www.cm-loures.pt

facebook.com/MunicipiodeLoures

